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1. Komponen atau unsur-unsur dari pihak ke-2 

Dana yang diperoleh  dari pihak luar bank baik dalam rupiah maupun valuta asing lazim 

disebut dengan dan a pihak kedua, yaitu dana yang berasal dari pihak yang memberikan 

pinjaman kepada bank. 

Dana pinjaman ini dapat diterima dari: 

a. Pinjaman Bank Indonesia, merupakan pinjaman yang diperoleh karena bank  

mengalami kesulitan likuiditas dan atau pinjaman karena bank ditunjuk sebagai 

penyalur/penerus pinjaman bantuan luar negeri. 

b. Pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman ini dikenal sebagai pinjaman  

antarbank (interbank call money). Pinjaman ini ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan menutup kewajiban kliring atau daoat juga untuk memenuhi saldo 

Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman relatif 

sangat singkat (overnight call money) dengan menggunakan instrument sertifikat 

deposito, promes, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

c. Repurchase Agreement, atau disebut dengan “Rips” atau “Ripos” adalah 

penjualan surat berharga sesuai dengan waktu yang dipernjanjikan dengan harga 

yang ditetapkan dimuka. 

d. Fasilitas Diskonto, adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia  

dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar 

diskonto. Fasilitas diskonto ini merupakan upaya terakhir bagi bank dan 

merupakan bantuan bank sentral sebagai lender of the last resort. 

e.   Pinjaman Subordinasi 

f.   Pinjaman dari bank (antarbank) dan atau Lembaga Keuangan di Luar Negeri, yaitu  

     pinjaman yang lazimnya berbentuk pinjaman jangka menengah dan panjang,     

     offshore loan dan pinjaman ini sebelumnya harus mendapat persetujuan dengan      



     Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter. 

g.  Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pinjaman ini lazimnya 

berupa surat berharga yang dapat diperjual belikan seperti sertifikat bank dan atau 

deposit on call dengan jangka waktu pendek dan dapat di perpanjang lagi. 

h. Obligasi (bonds) dan saham, bank-bank dapat memperoleh dana melalui pasar 

modal dengan cara emisi, baik dalam bentuk obligasi maupun saham. 

2. Diagram Pie presentase besarnya unsur-unsur DP2 khususnya antar DP2 dari bank 

Indonesia dengan non BI 

a. Dari Bank Indonesia = 1,047  

a) Bonus SWBI  = - 

b) Lainnya = 1,047  

b.  Dari bank-bank lain di Indonesia 370  

a) Bonus dari Bank Syariah lain  = 1 

b) Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah = 370  

i. Tabungan Mudharabah –  

ii. Deposito Mudharabah = 388 

iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank = 370 

iv. Lainnya -  

c)  Lainnya 

Sumber Dana Besar Dana (dalam jutaan rupiah) 

Dari Bank Indonesia 1047 

Dari bank-bank lain di Indonesia 1129 

 



 

3. Alasan Bank menggunakan Dana Pihak ke-2 

Dana Pihak Kedua adalah dana yang diperoleh dari pihak luar bank baik dalam rupiah 

maupun valuta asing lazim disebut dengan dana pihak kedua, yaitu dana yang berasal 

dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank. 

Alasan Bank Syariah menggunakan Dana Pihak Kedua adalah sebagai berikut: 

a. Pinjaman dari bank lain di dalam negeri 

Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan 

bank misalnya untuk menutup kewajiban kliring atau memenuhi ketentuan saldo 

giro wajib minimum di BI. Jangka waktu call money umumnya tidak lama, bahkan 

hanya satu malam. Instrumen yang dipergunakan untuk mendapatkan dana 

pinjaman antarbank tersebut dari Sertifikat Deposito, Promes dan SBPU. 

b. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri 

Realisasi pinjaman harus melalui persetujuan BI yang bertindak sebagai  Pengawas 

Pinjaman Luar Negeri (PKLN). 

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

Pinjaman ini lazimnya berupa surat berharga yang dapat diperjual belikan seperti 

sertifikat bank dan atau deposit on call dengan jangka waktu pendek dan dapat di 

perpanjang lagi. 

d. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia) 

Pinjaman dari Bank Indonesia diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk 

oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang 

mendapat prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan. 

 

48% 

52% 

Prosentase Dana Pihak Ke 2 Bank 
Victoria Syariah Tahun 2013 

Bank Indonesia Non Bank Indonesia



Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan bank memerlukan dana dari pihak ke 2, 

diantaranya: 

1. Untuk mengatasi kelebihan likuiditas yang dialami oleh bank dengan menerbitkan 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Karena jika risiko likuiditas dalam suatu 

bank sudah melebihi batas wajar maka bank tersebut akan kekurangan dana untuk 

mengembalikan modal para investor. Dan hal ini akan membuat kepercayaan kepada 

bank berkurang. 

2. Untuk memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum (CAR = Capital  

Adequancy Ratio). CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung 

risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Jika nilai CAR tinggi maka 

bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi 

yang cukup besar bagi profitabilitas. CAR tersebut besarnya ditentukan oleh BI dan 

bila suatu bank itu CARnya 0% apalagi sudah minus, berarti bank tersebut sudah 

tidak mempunyai modal/uang/capital lagi. 

3. Untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing. Dengan melakukan 

pinjaman ke pihak luar, maka bank akan mempunyai dana yang besar untuk 

memberikan penyaluran kepada nasabah dan dapat meminimalisasi risiko 

likuiditasnya. 

 

4. Besar manakah biaya antara DP-1 (Dividen), DP-2 (fee atau bagi hasil) dan DP-3 (Bagi 

hasil) ? 

sssBerdasarkan dari laporan keuangan  Victoria Syariah, dana pihak ke-3 lah yang 

komponennya paling besar sebab pada umumnya, Dana Pihak Ketiga (bagi hasil) lah 

yang paling besar komponennya, karena dana-dana yang dihimpun dari masyarakat 

ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa 

mencapai 80% – 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) dana tersebut terdiri 

atas Giro (demand deposit), deposito (time deposit) dan tabungan (saving), disusul oleh 

Dana Pihak Kedua poran keuangan Bank  


